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NEBEZPEČENSTVO

Použití: Náplň do zapalovačů. Obsahuje: CAS 68410-97-9 ES 270-093-2 Destiláty
(ropné), lehký destilát z hydrogenace, nízkovroucí, CAS 64742-49-0 ES 265-151-9
Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká
Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití
a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit
ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte
údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře
větraných prostorách. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P370+P378
V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj / písek / oxid uhličitý.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501 Odstraňte
obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů
nebo na místo určené obcí.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,
Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní
rizika – akutní otravy lidí a zvířat
PRVNÍ POMOC - při vdechnutí: okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na
čerstvý vzduch, zajistěte lékařské ošetření. - při styku s kůží: odložte potřísněný oděv,
omyjte postižené místo velkým množstvím vlažné vody. Zajistěte lékařské ošetření.; - při
zasažení očí: Vymýt proudem pokud možno vlažné vody, nejméně 15 min. Vyhledat
lékařskou pomoc; - při požití: Vypláchnout ústa vodou, nikdy NEVYVOLÁVEJTE
ZVRACENÍ, vyhledat lékařskou pomoc.
Použitie: Náplň do zapaľovačov. Obsahuje: CAS 68410-97-9 ES 270-093-2 destiláty
(ropné), z hydrogenácie ľahkého destilátu, s nízkou teplotou varu; CAS 64742-49-0
ES 265-151-9 benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký
Výstražné upozornenia: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný
po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť
alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal
alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si
prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P271 Používajte iba na voľnom
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P331
Nevyvolávajte zvracanie. P370+P378 V prípade požiaru: Na
hasenie použite penu, prášok alebo oxid uhličitý. P403+P235
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte
v chlade. P501 Zneškodnenie obsahu / obalu v súlade
s miestnymi nariadeniami.
Telefonné číslo pre naliehavé situácie: Národné
toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica
Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: nepretržitě
+421 2 5477 4166, 24-hodinová konzultačná služba pri
akútnych intoxikáciách
PRVÁ POMOC - pri vdýchnutí: okamžite prerušte expozíciu,
dopravte postihnutého na čerstvý vzduch, vyhľadať lekára;
- pri kontakte s pokožkou: odložte postriekaný odev, umyte
postihnuté miesto veľkým množstvom vlažnej vody. Zaistite
lekárske ošetrenie.; - pri zasiahnutí očí: po dobu 15 min.
vyplachovať oči prúdom vlažnej vody, privolať lekársku
pomoc; - pri požití: vypláchnite ústa vodou, nikdy
NEVYVOLÁVAŤ ZVRACANIE, privolať lekársku pomoc.
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Dovozce/Dovozca: ATC import s.r.o.
Gen. Štefánika 40, 750 02 Přerov, Czech Republic
tel.: +420 581 202 031, www.atcimport.cz

